‘Het hebben van plichten is een recht.’
Jan Terlouw
Voorzitter,
Een gedachte experiment. Stelt u zich eens voor dat geweld tegen vrouwen een kruising is.
En op die kruising wordt elke 10 dagen een vrouw vermoord. Zou u en iedereen
geïnformeerd worden en willen worden? Hoe die - voor vrouwen - levensgevaarlijke kruising
te vermijden of te overleven? En als u dan toch een brug over moet en die kruising niet kunt
vermijden, wilt u dan handvatten krijgen om de kruising het veiligst te benaderen? Wilt u
hulp? Effectieve hulp? Hoe snel zou die kruising worden aangepakt?
En hoe?
In 9 van de 10 gevallen is huiselijk geweld geweld tegen vrouwen. De oorzaken zijn
veelzijdig en hangen met veel aspecten samen, waaronder gender.
Gender heeft geen betrekking op biologie: ben je man of vrouw. Het gaat over normen,
verwachtingen, rolpatronen en denkbeelden over wat mannelijk en wat vrouwelijk is.
Geweld tegen vrouwen hangt samen met gender, macht en ongelijkheid.
Juist in ons streven naar gelijkheid moet je oog hebben voor de ongelijkheid. Het is een
paradox: Een gelijke behandeling, dus de genderneutrale aanpak van nu houdt die
ongelijkheid juist in stand.
Stem van Krimpen pleit daarom voor aanpassing van dat kader in de aanpak van huiselijk
geweld. Graag horen we van de portefeuillehouder hoe zich dat verhoudt met de Regiovisie
die vernieuwd wordt.
De overheid streeft naar: ‘altijd, overal gelijke kansen voor iedereen’
Om de kruising waarmee ik mijn betoog begon veiliger te maken voor iedereen; om te
streven naar ‘altijd overal gelijke kansen voor iedereen’ is gendersensitief beleid nodig.
Voorzitter, uw raad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. Laten wij, de
gemeenteraad ons vandaag op de 72e viering van de internationale dag van de
Mensenrechten gezamenlijk uitspreken en ons college van B&W aansturen hier vorm aan te
geven. De raad heeft dat recht. Het is onze plicht.
De motie dien ik in namens Stem van Krimpen, met dank aan de mede indieners Leefbaar
Krimpen, PvdA en Krimpens Belang
Dictum:
Spreekt uit dat: De aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes een prioriteit is van de
gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.
Verzoekt het college:
- Aan te sluiten bij lopende landelijke/regionale initiatieven en regelmatig op diverse
wijze aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes;
- Dit thema uit te lichten in een themabijeenkomst voor inwoners met inbreng van
professionals van bv KrimpenWijzer, Krimpens Sociaal Team en ketenpartners.

